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FÖRORD

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sveriges säkerhet,
demokratin och medborgarnas fri- och rättigheter. Det är ett
av de finaste men svåraste uppdragen en myndighet kan ha.
Hotbilder förändras ständigt och påverkas av samhällsutveck-
lingen både i Sverige och utomlands. Hoten har dessutom bli-
vit alltmer komplexa och globala, där en händelse i en del av
världen kan få följdverkningar i en annan. 

Säkerhetspolisens verksamhet under 2006 har till stor del
kretsat kring skyddet i samband med riksdagsvalet och be-
kämpandet av terrorism. Valrörelsen var den mest intensiva
någonsin med ett stort antal evenemang och en omfattande
massmedial bevakning. Under två månader hade person-
skyddsverksamheten fler ärenden än under ett vanligt verk-
samhetsår. 

Kampen mot den internationella terrorismen är en natio-
nell men också global uppgift. Terrornätverken är spridda över
flera olika länder. Ett terrorattentat i ett land kan vara planerat
i ett annat och finansierat från ett tredje. Säkerhetspolisen
arbetar för att terrorattentat inte ska kunna utföras i Sverige,
men också för att attentat mot andra länder inte ska kunna
planeras eller finansieras härifrån. Vi deltar också aktivt i det
internationella samarbetet, ett samarbete som har blivit allt
viktigare de senaste åren.

Kampen mot terrorismen breddas och förstärks under 2007.
Statsmakten har beslutat om 100 miljoner kronor extra i
anslag med uppdraget att utveckla terrorismbekämpningen
och fortsätta förstärka personskyddsverksamheten. Anslags-
ökningen gör att vi även kan stärka annan verksamhet såsom
kontraspionage och författningsskydd. Parallellt med förstärk-
ningarna fortsätter det utvecklingsarbete vår nyligen avlidne
och saknade generaldirektör Klas Bergenstrand initierade och
startade redan 2004, nu med fokus på att ytterligare utveckla
interna arbetsmetoder och rutiner. Allt för att vårt arbete med
att skydda Sverige ska bli ännu effektivare och resultaten ännu
bättre – och med det övergripande syftet att skydda den natio-
nella säkerheten och stärka Säkerhetspolisens förtroende.

Kurt Malmström
tf. säkerhetspolischef
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OM SÄKERHETSPOLISEN

Säkerhetspolisen är en underrättelsemyndighet med
polisiära uppgifter. Vi förebygger och avslöjar brott mot
rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den
centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är
att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas
fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. 

Säkerhetspolisen är en myndighet under regeringen. 
Vi har egen instruktion, egen generaldirektör och eget
anslag från regeringen. Samtidigt tillhör vi Rikspolis-
styrelsen, där vi är en självständig del.
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FEM VERKSAMHETSOMRÅDEN
Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem huvudområden: 

• kontraspionage, som innebär att förebygga och avslöja spio-
neri och annan olaglig underrättelseverksamhet som riktar
sig mot svenska intressen i Sverige och utomlands samt
utländska intressen i landet.

• kontraterrorism, som innebär att förebygga och avslöja ter-
rorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i lan-
det, terroristhandlingar i andra länder samt förekomsten av
internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige.

• författningsskydd, som innebär att förebygga och avslöja
olaglig verksamhet som syftar till att med våld, hot eller tvång
nå politisk vinning eller hindra medborgare från att utöva
sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.

• säkerhetsskydd, som handlar om rådgivning till och kon-
troll av myndigheter och företag i syfte att skydda uppgifter
som har betydelse för rikets säkerhet och förebygga terrorism.
Det innebär också att genomföra registerkontroller efter an-
sökningar från berörda myndigheter.

• personskydd, som handlar om bevaknings- och säkerhets-
arbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främ-
mande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och
liknande händelser.

Säkerhetspolisen arbetar även med att förhindra spridning av mass-
förstörelsevapen. Vi har dessutom verksamhet som fungerar som
stöd för andra polismyndigheter. Bomb Data Center arbetar med att
hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade hän-
delser i Sverige och utomlands till andra brottsbekämpande myn-
digheter. Säkerhetspolisen tillhandahåller också teknik för hemlig
teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt har ett färgfoto-
laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

ORGANISATION I TVÅ NIVÅER
Ungefär 900 personer arbetar vid Säkerhetspolisen. Flertalet av
dessa arbetar i Stockholm, men vi har också medarbetare vid fem
regionala enheter ute i landet. Flera yrkeskategorier finns repre-

Hemlig teleavlyssning inne-
bär att ta del av innehållet i en
misstänkt persons kommunika-
tion via telefon eller internet.
Hemlig teleövervakning inne-
bär att ta del av tekniska upp-
gifter kring kommunikation
över telefon eller internet för
att kartlägga vem eller vilka en
misstänkt person har kontakt
med. Telefonnummer, tidpunk-
ter för samtal och positione-
ring av mobiltelefoner är
några av de uppgifter som kan
användas i kartläggningen.
Både hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning är
tvångsmedel. Domstol beslu-
tar om användande av tvångs-
medel efter begäran från åkla-
gare.

› › OM SÄKERHETSPOLISEN



senterade vid Säkerhetspolisen, bland annat analytiker, tekniker,
översättare, ekonomer, jurister, livvakter, spanare, utredare, tol-
kar och administratörer. Cirka 55 procent av medarbetarna är
polisutbildade.

Säkerhetspolisens verksamhet är organiserad i två nivåer, en led-
ningsnivå och en enhetsnivå. Verksledningen består av generaldirek-
tören, dennes ställföreträdare, fem chefstjänstemän och två chefs-
sekreterare. Till sitt stöd har ledningen ett verkskansli som består av
nio funktioner. Enhetsnivån består av sjutton olika enheter.
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• Informationssekretariatet
• Intern säkerhet
• Kansli för Samverkansrådet mot terrorism
• Ledningsstöd
• Planeringssekretariatet
• Rättssekretariatet
• Säkerhetspolitiska sekretariatet
• Utlänningsärenden
• Verksamhetskontroll
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VÅR VERKSAMHET

De brott som Säkerhetspolisen har till uppgift att för-
hindra och avslöja kan få mycket stora konsekvenser för
samhället och för enskilda individer. Det förebyggande
arbetet är därför viktigast – alltså att förhindra att
brott över huvud taget begås. Det handlar främst om
att förhindra att brott begås i Sverige, men vi deltar
också i det internationella samarbetet och bidrar där-
med till att förhindra att brott begås utomlands. 
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I det förebyggande arbetet är det viktigt att få information om
och ha kontroll över odemokratiska strömningar i samhället.
Denna kunskap får vi främst genom så kallat underrättelsearbe-
te, det vill säga att inrikta, hämta in, bearbeta, analysera och
delge information. Den information vi hämtar in ligger till
grund för beslut om olika skydds- och motåtgärder.

Har ett brott avslöjats – inom ramen för vår underrättelseverk-
samhet eller efter anmälan – utreds det på samma sätt som övri-
ga brott. Säkerhetspolisen kontaktar en åklagare som beslutar att
inleda en förundersökning. En eventuell förundersökning leds av
åklagaren och vi bedriver polisiär verksamhet inom ramen för
denna. Anser åklagaren att bevisen är tillräckliga väcks åtal vid
en domstol som också prövar åtalet och dömer i frågan.

KONTRASPIONAGE
Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja spioneri
och annan olaglig underrättelseverksamhet som riktar sig mot
svenska intressen i Sverige och utomlands samt utländska intres-
sen i landet. Vi arbetar också med att förebygga och avslöja flyk-
tingspionage och företagsspionage.

Det pågår underrättelseverksamhet mot Sverige och svenska
intressen och främmande stater har underrättelseofficerare sta-
tionerade i Sverige. En del är här öppet och bedriver laglig under-
rättelseverksamhet. Dessa samarbetar vi med. Men det finns
också underrättelseofficerare som är i Sverige under falsk före-
spegling och som utger sig för att vara till exempel diplomater,
journalister eller affärsmän. Dessa bedriver olaglig underrättelse-
verksamhet, det vill säga försöker komma över hemliga uppgifter
som kan vara till men för rikets säkerhet eller kan skada Sverige
vid till exempel mellanstatliga förhandlingar. Underrättelseoffice-
rarna använder sig många gånger av andra människor för att få
ut hemliga uppgifter från myndigheter eller företag. De personer
som försöker komma över hemliga uppgifter för att ge dem till
främmande makt gör sig skyldiga till spioneri. Vi arbetar kontinu-
erligt för att förhindra och avslöja denna verksamhet. Det gör vi
genom underrättelseverksamhet, genom att fortlöpande bevaka
särskilt skyddsvärd verksamhet i samverkan med berörda parter
samt genom rådgivning och information till de myndigheter och
företag som hanterar hemliga uppgifter.

Säkerhetspolisen arbetar också med att förebygga och avslöja

› › VÅR VERKSAMHET

En underrättelseofficer är
anställd av ett lands under-
rättelsetjänst. Underrättelse-
officeren har i uppgift att
hämta in information – i
huvudsak hemlig – om ett
annat land. 



olaglig underrättelseverksamhet riktad mot exilgrupper och
oppositionella, så kallat flyktingspionage. Det handlar om stater
som bedriver underrättelseverksamhet mot varandra i Sverige.
Det handlar också om stater som samlar in information om
enskilda individer, till exempel politiska flyktingar, som befinner
sig i Sverige. Flyktingspionage förekommer i Sverige, det är därför
viktigt att flyktingarna skyddas från det som de har flytt ifrån.

Kontraspionage omfattar även att förebygga och avslöja spio-
nage mot svenska företag i de fall en annan stat står bakom spio-
naget för att få tillgång till uppgifter som kan skada svenska
intressen eller rikets säkerhet. Om ett företag spionerar på ett
annat företag i syfte att få konkurrensmässiga fördelar är detta
ett brott som utreds av en lokal polismyndighet.

KONTRATERRORISM
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige.
Vi arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller
mot svenska intressen. I detta arbete är det viktigt att få informa-
tion och ha kontroll över odemokratiska strömningar i samhäl-
let. Därför arbetar vi med underrättelseverksamhet och har sam-
arbete med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster.

Terrorattentat ska inte kunna planeras eller stödjas från
Sverige. Säkerhetspolisen arbetar därför med att förhindra att
Sverige används som bas för rekrytering, logistiskt stöd, finansie-
ring eller attentatsplanering. Idag finns det individer i Sverige
som sympatiserar med och direkt stöder terrorverksamhet i olika
delar av världen. 

I det förebyggande arbetet ingår att förhindra att utländska
medborgare som är aktiva i något terroristnätverk besöker eller
bosätter sig i Sverige. Det gör Säkerhetspolisen genom att kon-
trollera vissa personer som ansöker om visering, medborgarskap
eller uppehållstillstånd. Kontrollerna genomförs på uppdrag av
Migrationsverket eller berört departement. De kan också ske på
Säkerhetspolisens initiativ. Efter kontrollerna yttrar vi oss till
berörd myndighet om huruvida personerna i fråga utgör ett
säkerhetshot mot Sverige. Det är dock inte Säkerhetspolisen som
fattar besluten. Av sekretesskäl kan vi aldrig kommentera säker-
hetsärenden i medierna.

Säkerhetspolisen ansvarar dessutom för att förhindra och
avslöja illegal handel med produkter som kan användas för fram-
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En säkerhetstjänst arbetar
för att höja säkerhetsnivån i
det egna landet genom till
exempel rådgivning och kon-
troll. Tjänsten arbetar också
med att avslöja säkerhetshot
som riktas mot landet. 

En underrättelsetjänst be-
driver verksamhet för att
hämta in, bearbeta och delge
information som ska ligga till
grund för beslut om framtida
agerande. Underrättelse-
tjänster hämtar in information
via öppna och hemliga källor.
CIA i USA, SVR i Ryssland och
MI6 i Storbritannien är exem-
pel på underrättelsetjänster.

2003 547 miljoner kronor
2004 596 miljoner kronor
2005 641 miljoner kronor
2006 699 miljoner kronor
2007 784 miljoner kronor

Säkerhetspolisens anslag har ökat de senaste åren,
vilket till stor del beror på att vi har fått mer resurser
till personskyddsverksamheten. Inför 2007 fattade
regeringen beslut om att satsa på Säkerhetspolisen,
vilket innebar en anslagsökning på 100 miljoner kro-
nor. Anslagsökningen ska användas till att utveckla
terrorismbekämpningen, fullfölja satsningen på person-
skyddsverksamheten samt stärka övrig verksamhet.

› ›
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ställning av massförstörelsevapen. Arbetet sker i nära samverkan
med andra myndigheter.

FÖRFATTNINGSSKYDD
Författningsskydd innebär att Säkerhetspolisen skyddar rikets
inre säkerhet. Det gör vi genom att förebygga och avslöja verk-
samhet som med våld, hot eller tvång syftar till att förändra
Sveriges statsskick, påverka myndigheters eller politiska organs
beslutsfattande eller hindra medborgare från att utöva sina
grundlagsfästa fri- och rättigheter. 

Den förenings- och yttrandefrihet som finns i Sverige gör att
det inte är olagligt att vara medlem i någon organisation. Perso-
ner får däremot inte begå brott i syfte att föra fram en politisk
åsikt. Det är denna brottslighet Säkerhetspolisen arbetar med. I
Sverige är det främst två aktörer som begår politiskt motiverade
brott – vit makt-miljön och den autonoma miljön. De vanligaste
brotten som dessa båda miljöer begår är olaga hot, ofredande,
misshandel, våldsamt upplopp, skadegörelse och klotter. 

Säkerhetspolisens arbete handlar till stor del om att kartlägga
de svenska extremistmiljöer som kan utgöra ett hot mot Sverige.
Kartläggningen syftar till att få kunskap om miljöernas ideolo-
gier, aktörer och tillvägagångssätt. Det händer att vi bedriver för-
undersökningar, men oftast bedrivs dessa av en lokal polismyn-
dighet som får stöd av Säkerhetspolisen med till exempel sakkun-
skap, datatekniska undersökningar och analys.

SÄKERHETSSKYDD
Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhetsnivån i samhället.
Genom rådgivning och tillsyn bidrar vi till att skydda rikets
säkerhet samt förebygga terrorism.

Rådgivningen omfattar flera delar. Säkerhetspolisen har till
exempel utfärdat föreskrifter om hur säkerhetsskyddslagstift-
ningen ska tillämpas. Information och utbildning är också vikti-
ga delar där vi bland annat ger ut informationsmaterial och
anordnar årliga kurser för säkerhetsskyddschefer.

Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar på säkerhetsskydds-
området. Vårt ansvar är att kontrollera att myndigheter följer de
lagar och regler som finns samt att deras skydd är tillräckligt för
den verksamhet de bedriver. Tillsynen sker genom att vi besöker
myndigheter och inspekterar utformningen av skyddet. Eventuel-

› › VÅR VERKSAMHET

Vit makt-miljön består av
individer, grupper och nätverk
med högerextrema åsikter
som är beredda att använda
våld för sitt politiska syfte. Vit
makt-miljön är rasideologisk.
Det finns en föreställning om
att människan kan delas in i
olika raser, där den vita rasen
är överlägsen. Det finns också
en föreställning om en judisk
världskonspiration.

Den autonoma miljön består
av löst sammansatta nätverk
av vänsterextremister som
använder olika organisations-
och aktionsnamn. Målet för
den autonoma miljön är ett
klasslöst och rättvist samhäl-
le. Utomparlamentariska
metoder förespråkas för att
åstadkomma detta. Det finns
många olika ideologiska ström-
ningar inom den autonoma
miljön, men anarkismen är en
av de grundläggande.



la brister påtalas vid besöken samt i en rapport. Om det finns
brister i myndighetens skyddsnivå genomförs ett nytt tillsyns-
besök efter ett till två år.

I säkerhetsskyddsarbetet ingår också att genomföra register-
kontroller, vilka är en del av myndigheternas säkerhetsprövning-
ar och fungerar som ett underlag när myndigheten ska fatta
beslut om anställning. Säkerhetsprövningarna syftar till att be-
döma om en person är lämplig, lojal och pålitlig från säkerhets-
synpunkt, något som krävs för att personen ska få delta i verk-
samhet som har betydelse för rikets säkerhet eller som är viktig
för skyddet mot terrorism. Säkerhetspolisen genomför register-
kontroll efter ansökan från en myndighet och samtycke från den
person som ska kontrolleras. Personen kontrolleras då gentemot
belastningsregistret, misstankeregistret och Säpo-registret. Regis-
terkontrollen kan också kompletteras med en särskild personut-
redning. I denna kontrolleras i huvudsak den berörda personens
ekonomiska förhållanden. 

PERSONSKYDD
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säker-
het och för det personskydd som Rikspolisstyrelsen har fattat sär-
skilda beslut om. Vi ansvarar också för säkerheten vid statsbesök
och liknande händelser samt för främmande stats beskicknings-
medlemmar när de vistas på svensk mark. Ansvaret innebär att
bedöma hotbilden och sätta in lämpliga skyddsåtgärder utifrån
denna.  

Hotbilden är en sammantagen bedömning av de hot som
finns mot en person. Risken, det vill säga sannolikheten att ett
hot ska realiseras, bedöms med hotbilden som utgångspunkt.
Därefter bedöms vilka konsekvenser det får om hotet realiseras.
Utifrån den sammantagna bedömningen beslutas om skyddsåt-
gärder ska sättas in och i så fall vilka. Den lägsta skyddsåtgärden
innebär att Säkerhetspolisen informerar berörd polismyndighet
om att en aktivitet kommer att genomföras inom deras geogra-
fiska ansvarsområde. Den yttersta skyddsåtgärden är livvakts-
skydd kombinerat med platsbevakning.

INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT SAMARBETE
Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt
som internationellt. En stor del av samarbetet handlar om infor-
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Beskickningsmedlemmar till-
hör ett lands representation i
ett annat land, till exempel en
ambassad eller ett konsulat. 

Den centrala statsledningen
består av statschefen, talman-
nen, riksdagsledamöterna,
statsministern, statsråden,
statssekreterarna och kabi-
nettsekreteraren. 

Livvaktsskydd kan vara tem-
porärt eller permanent. En liv-
vakt är en polis som har i upp-
gift att skydda en person från
direkt fysiskt angrepp eller
annan kränkande handling. 

Platsbevakning är åtgärder
som en polismyndighet vidtar
för att skydda en plats eller
ett område.

År 2005 År 2006
Kontraspionage 17 14
Kontraterrorism 23 25
Författningsskydd 9 9
Säkerhetsskydd 10 8
Personskydd 37 41
Stöd till andra polismyndigheter 4 3

Kontraterrorism och personskydd är de verksam-
heter som tog mest resurser i anspråk både under
2005 och 2006.

› › SÄKERHETSPOLISENS KOSTNADER FÖRDELADE PER VERKSAMHETSOMRÅDE 2005 OCH 2006 (PROCENT).

Kontraspionage 14 (17)

Kontraterrorism 25 (23)

Författningsskydd 9 (9)
Säkerhetsskydd 8 (10)

Personskydd 
41 (37)

Stöd till andra 
polismyndigheter 3 (4)
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mations- och erfarenhetsutbyte. Vi bistår även med och får själva
hjälp av andra i olika utredningar eller insatser.

Nationellt samarbetar vi främst med andra underrättelse-
myndigheter och brottsbekämpande organ. Samarbetet handlar
till stor del om erfarenhets- och informationsutbyte, men vi sam-
arbetar också operativt. Vi kan till exempel få stöd från polis-
myndigheterna vid en utredning av brott. På samma sätt kan vi
bistå dem med till exempel expertkunskaper om höger- och vän-
sterextremism. Inom personskyddsarbetet finns det vissa skydds-
åtgärder Säkerhetspolisen ansvarar för och andra som polismyn-
digheten ansvarar för. Vi har därför ett nära samarbete vid både
planering och genomförande av olika insatser. Säkerhetspolisens
säkerhetsskyddsarbete handlar om rådgivning och tillsyn. Det
arbetet sker i samverkan med berörda myndigheter, det vill säga
dem som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Säkerhets-
polisen är också initiativtagare och sammankallande i Sam-
verkansrådet mot terrorism, där elva svenska myndigheter med-
verkar. Samverkansrådets uppgift är bland annat att koordinera
myndigheternas verksamhet och samordna informationsutbytet.

Informations- och erfarenhetsutbyte är centralt även i det
internationella samarbetet. Utbytet sker främst via kontakter
med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster. En stor
del av informationsutbytet sker inom den informella samarbets-
organisationen Bernklubben som består av säkerhetstjänsterna i
flertalet EU-länder. Säkerhetspolisen har också sambandsmän sta-
tionerade på vissa knutpunkter i Europa och vi representerar
Sverige i ett antal multinationella organ. En stor del av samarbe-
tet sker kring verksamhet som är gränsöverskridande till sin
natur, till exempel terrorism och spridning av massförstörelse-
vapen. Terrorism är brottslighet som ofta bedrivs av löst samman-
satta terrornätverk med omfattande internationella förgreningar.
Det medför att bekämpningen kräver ett mycket långtgående
samarbete med myndigheter i andra länder. Tillgången till
utländsk underrättelseinformation är avgörande för att vi ska
kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Betydelsen av
det internationella samarbetet har bland annat visat sig i en kraf-
tig ökning av antalet internationella kontakter de senaste åren.
Vi har därför satsat på att utveckla det internationella samarbe-
tet under 2006. Exempelvis har resande sambandsmän införts
och kontakterna och relationerna med andra länder har stärkts.

› › VÅR VERKSAMHET

En sambandsman är Säker-
hetspolisens kontaktperson
gentemot andra säkerhets-
och underrättelsetjänster.
Sambandsmannen kan anting-
en arbeta vid myndigheten i
hemlandet eller vara station-
erad på en ambassad i ett
annat land.

› › VÅR VERKSAMHET
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Enheterna deltar även i arbetet med att skyd-
da den centrala statsledningen. När någon av
Säkerhetspolisens skyddspersoner reser ut i
landet informeras den berörda enheten. När
det finns en hotbild mot personen i fråga
samordnar den regionala enheten de lokala
skyddsinsatserna med ansvarig polismyndig-
het.

INFORMATION HÄMTAS IN VIA LOKALA
KONTAKTNÄT
Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga
och avslöja brott inom verksamhetsområde-
na kontraspionage, kontraterrorism och för-
fattningsskydd. De regionala enheterna med-
verkar i detta arbete genom att hämta in
underrättelser till utredningar och förunder-
sökningar. De regionala enheternas goda
lokalkännedom och stora kontaktnät är då
till stor nytta. 

KONTAKTVERKSAMHET FÖREBYGGER
BROTT
Enheterna har väl utbyggda nätverk med
lokala polismyndigheter, myndigheter, kom-
muner och landsting inom sina respektive
län. Säkerhetspolisens kontaktverksamhet
handlar till stor del om att informera dessa
om hur samhällsviktig verksamhet och sekre-
tessbelagd information kan skyddas samt
hur myndigheterna kan skydda sig mot ter-
rorattentat. 

Säkerhetspolisen har också kontakter med
olika antidemokratiska miljöer. Dessa kon-
takter syftar till att skapa dialog och förtro-
ende.

Regionala enheter

De brott som Säkerhetspolisen ska förebygga och avslöja kan begås var som helst i
landet. Vår verksamhet bedrivs därför över hela Sverige. Fem regionala enheter med
regionkontor ute i landet ansvarar för Säkerhetspolisens verksamhet i ett antal län,
med fokus på kontaktverksamhet och underrättelseinhämtning.

N

ÖM

V

S

NM

N – Enhet Norr: Stationerad i Luleå med arbetsgrupp i
Umeå. Omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Väster-
bottens och Norrbottens län.

ÖM – Enhet Övre mellersta: Stationerad i Uppsala.
Omfattar Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas,
Stockholms och Gävleborgs län.

NM – Enhet Nedre mellersta: Stationerad i Örebro
med arbetsgrupp i Norrköping. Omfattar Jönköpings,
Södermanlands, Östergötlands, Värmlands och Örebro
län.

V – Enhet Väst: Stationerad i Göteborg. Omfattar
Halland och Västra Götalands län.

S – Enhet Syd: Stationerad i Malmö. Omfattar Krono-
bergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
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HOTEN MOT SVERIGE

Ett lands säkerhet kan inte betraktas som något isolerat
från omvärlden. Dagens hot är mer varierande, mindre
förutsägbara och svårare att upptäcka än tidigare. Allt
fler av de hot Sverige ställs inför är gränsöverskridande,
ofta globala. Det gäller inte minst terrorism och sprid-
ning av massförstörelsevapen.
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Händelser i omvärlden och den snabba informationssprid-
ningen till exempel via internet och sms gör att reaktioner kan
ske nästan omedelbart. Spridningen av de Mohammedkarika-
tyrer som publicerades i en dansk tidning och reaktionerna på
dessa är ett tydligt exempel på det.

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i omvärlden och de
hot som riktas mot Sverige. För att kunna skydda rikets säkerhet
måste hot, risker och sårbarheter identifieras och bedömas. Dessa
bedömningar görs både på kort och lång sikt så att Sverige ska
kunna vidta åtgärder idag samt lägga grunden för en långsiktig
planering.

TERRORHOTET I EUROPA OCH SVERIGE
Terrorhotet i Europa har ökat efter attentaten i USA den 11 septem-
ber 2001. Attentaten i Madrid år 2004 och London år 2005 visar på
ett växande hot mot ett antal europeiska länder. Det gör även ett
antal avstyrda och misslyckade attentatsförsök under 2006.

Hotbilden har blivit alltmer komplex de senaste åren. I fler än
ett fall har attentat planerats eller genomförts av nätverk eller
strukturer som endast har ideologiska band till kända terrorist-
organisationer. Dessa nätverk och strukturer har därmed varit
okända hos de europeiska säkerhetstjänsterna. Det har också visat
sig att attentatsmännen i flera fall är uppvuxna i det samhälle de
vänder sig emot. Det handlar om unga radikaliserade personer.
De drivs bland annat av våldsglorifiering, personligt utanförskap
i samhället och upplevda orättvisor i världspolitiken.

Den svenska hotbilden påverkas både av det globala och det
lokala politiska skeendet. Sveriges politiska ställningstagande i
internationella konflikter och frågor kan snabbt ändra bilden av
Sverige utomlands. Även inrikespolitiska frågor kan ha betydelse.

Terrorismen idag har en transnationell karaktär. Risken är
därför stor att Sverige utnyttjas som bas för rekrytering, logis-
tiskt stöd och finansiering. Det finns också en risk att Sverige
används som bas för att planera attentat utanför landets gränser.

Det finns individer i Sverige som sympatiserar med och/eller
direkt stöder terrorverksamhet i olika delar av världen. År 2005
dömdes två personer för finansiering av terrorism i Irak. Säker-
hetspolisens bedömning är att liknande verksamhet fortfarande
bedrivs i Sverige.

Massförstörelsevapen är
kärnvapen, biologiska och
kemiska vapen samt bärare till
dessa, till exempel missiler.  

› › HOTEN MOT SVERIGE
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POLITIK, TEKNOLOGI OCH FORSKNING 
– MÅL FÖR UTLÄNDSKA SPIONER
Det bedrivs underrättelseverksamhet och spioneri mot Sverige
och svenska intressen, och främmande makt bedriver en bred
och systematisk verksamhet i landet. Underrättelseverksamheten
riktas främst mot politiska frågor samt avancerad teknologi och
forskning. Det handlar inte minst om så kallat flyktingspionage,
det vill säga underrättelseverksamhet som riktas mot flyktingar
och invandrargrupper.

De senaste åren har behovet av underrättelser ökat, inte minst
på grund av den internationella terrorismen. Underrättelse-
tjänster i många länder har av den anledningen fått ökade resur-
ser och bredare mandat. På sikt kan det leda till att fler utländ-
ska underrättelseaktörer bedriver illegala operationer i Sverige.

ÅTERKOMMANDE KONFRONTATIONER MELLAN POLITISKT
EXTREMA GRUPPER
Politiskt extrema grupper utgör idag inget konkret hot mot
Sveriges statsskick. Däremot kan de utgöra ett hot mot allmän
ordning och säkerhet samt mot enskilda personer och egendom.
I både vit makt-miljön och den autonoma miljön finns aktörer
som har visat att de är beredda att använda hot, våld eller tvång
för att nå sina politiska mål. I vissa fall riktas dessa aktioner mot
myndigheter eller riksdagspartier, men vanligast är att personer
från den autonoma miljön attackerar vit makt-anhängare eller
tvärtom. Miljöerna kartlägger också varandra. Våldsbenägen-
heten i sammandrabbningarna har ökat och utgör på flera orter
i Sverige ett återkommande problem. En oroande tendens är
också att aktörer inom den autonoma miljön vid flera tillfällen
har visat sig beredda att använda olika typer av brandbomber.

SVERIGE KAN UTNYTTJAS FÖR ATT SKAFFA PRODUKTER
TILL MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Det globala hotet om spridning av massförstörelsevapen är fort-
satt stort. Nordkoreas sprängning av en kärnladdning hösten
2006 vittnar om det. Uppmärksamheten kring Irans nukleära
program har också fortsatt under året. Det finns dessutom en
farhåga om att icke-statliga aktörer, till exempel terrornätverk,
har som ambition att skaffa massförstörelsevapen.

Det finns inget riktat hot mot Sverige när det gäller använd-

År 2005 diariefördes 29 318 ärenden hos
Säkerhetspolisen. År 2006 var antalet diarieförda
ärenden 31713. 

År 2005 genomförde Säkerhetspolisen 69 585
registerkontroller, 2006 var antalet 64 738.

ANTALET PERSONER SOM BEGÄRDE UT UPPGIFTER
UR SÄKERHETSPOLISENS CENTRALREGISTER 2005
OCH 2006 I FÖRHÅLLANDE TILL ANTALET SOM
FICK SIN BEGÄRAN BEVILJAD.

År 2005 År 2006
Begäran 283 799
Beviljade 141 151

År 2005 begärde 283 personer ut uppgifter ur
Säkerhetspolisens centralregister, 2006 gjorde 799
personer samma sak. Av dessa fick 141 (50 pro-
cent) respektive 151 (19 procent) ut uppgifter – helt
eller delvis. I de fall uppgifter inte lämnades ut berod-
de det på att personen inte förekom i registret eller
att uppgiften omfattades av sekretess.

År 2005 besökte 25 forskare Säkerhetspolisen vid
44 olika tillfällen. År 2006 var det 17 forskare som
besökte Säkerhetspolisen vid 28 tillfällen. Vid samtli-
ga besök tog forskarna del av uppgifter ur vårt arkiv.

› ›

› ›

› ›

› ›
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ningen av massförstörelsevapen. Sverige skulle dock kunna
användas för anskaffning av komponenter, teknologi, system och
kunskap som kan användas vid framställning av massförstörelse-
vapen. Det finns också en risk att Sverige används som transite-
ringsland, det vill säga genomgångsland vid transport av produk-
ter till massförstörelsevapen.

› › HOTEN MOT SVERIGE



rättens tillstånd till åtgärden eller överlämna
begäran till berörd polismyndighet med
direktiv och begäran om biträde. Åtgärderna
kan till exempel handla om att förhöra en
person, genomföra en husrannsakan i en
lägenhet eller en hemlig teleavlyssning.
Representanter för det begärande landet kan
ibland tillåtas närvara vid genomförandet av
åtgärderna samt även ställa frågor. När åtgär-
derna är utförda redovisas materialet till
åklagaren som i sin tur skickar det vidare.
Samtidigt som det sker kan de utländska
representanterna ofta få en kopia av materia-
let för att ärendet ska gå så snabbt som möj-
ligt.

Att uppgifterna i en rättshjälpsbegäran
omfattas av sekretess beror på en bestämmel-
se i sekretesslagen som särskilt tar sikte på
begäran om internationell rättslig hjälp.
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Sedan den 1 oktober 2000 gäller Lagen om
internationell rättslig hjälp i brottmål. Den
reglerar både begäran om rättslig hjälp från
ett annat land och de fall då Sverige begär
det.

En rättshjälpsbegäran till Sverige hamnar
hos åklagare eller domstol, som gör en be-
dömning av ärendet. Den rättsliga hjälpen
ska lämnas under de förutsättningar som
gäller för en motsvarande åtgärd under en
svensk förundersökning eller rättegång. För
att begäran ska kunna bifallas krävs i vissa
fall att brottet också är straffbart i Sverige. 

På Säkerhetspolisens område hamnar en
begäran om rättslig hjälp hos Åklagarkam-
maren för säkerhetsmål.

Om den begärda rättsliga hjälpen kan
utföras kan åklagaren, beroende på vilken
åtgärd det är fråga om, antingen ansöka om

Länder hjälper varandra i brottsutredningar

Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att bistå andra länder
i deras förundersökningar. Om ett land har behov av hjälp från Sverige i en förun-
dersökning kan landet skicka en rättshjälpsbegäran. På liknande sätt kan Sverige
skicka en begäran till ett annat land om vi behöver hjälp av dem.



2006-05-09 10.41.16
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EN VERKSAMHET I UTVECKLING

Säkerhetspolisens reformarbete har fortsatt under
2006. Fokus under året låg på det interna utvecklings-
arbetet där verktyg och modeller för planering och styr-
ning har utvecklats liksom interna arbetsmetoder. Nya
funktioner har inrättats och mindre organisatoriska
förändringar har gjorts. Vi har också genomfört en sats-
ning på att stärka kompetensen genom rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling. 
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MÅL- OCH RESULTATSTYRNING
I reformarbetet ingår att utveckla Säkerhetspolisens verksamhet
så att den blir ännu mer mål- och resultatstyrd. För att åstadkom-
ma det har verktyg och modeller tagits fram under året, till
exempel nya modeller för såväl verksamhetsplanering som upp-
följning och utvärdering. Ett planeringssekretariat som ska arbe-
ta med dessa frågor har inrättats och en särskild funktion som
ska samordna utvecklingsarbetet har skapats. 

Ett chefsutvecklingsprogram vars mål är att utveckla verksam-
hetsstyrningen och resultatkulturen startade under 2006 och
fortsätter under 2007. Programmet är omfattande och vänder sig
till samtliga chefer.

ANALYS- OCH PERSONSKYDDSVERKSAMHETERNA
Analysverksamheten har förstärkts. Ett antal nya analytiker har
rekryterats och ett säkerhetspolitiskt sekretariat har inrättats. På
detta sätt ska beslutsunderlagen förbättras och bedömningen av
hoten mot Sverige bli mer träffsäker. Det säkerhetspolitiska
sekretariatet har bland annat i uppdrag att bistå verksledningen
med relevanta underlag som ligger till grund för ledningens
inriktning av verksamheten.

Personskyddsverksamheten har utvecklats under året. Hot-
bildsenheten, som bedömer hoten mot våra skyddspersoner, och
personskyddsenheten, som ansvarar för skyddsåtgärderna, har
förts närmare varandra. En översyn över verksamheten har också
påbörjats i syfte att anpassa denna efter de behov och den hot-
bild som finns. På så sätt kan verksamheten bedrivas på ett ännu
effektivare och flexiblare sätt än idag. 

INTERNA ARBETSMETODER
Säkerhetspolisens arbetsmetoder har setts över under 2006.
Underrättelsearbetet har utvärderats vilket ledde fram till att en
ny modell för detta arbete utvecklades och infördes. Den nya
modellen innehåller verktyg och rutiner som ska säkerställa att
arbetet sker mer planerat och med utgångspunkt i väl definiera-
de mål, resultatkrav och tydliga underrättelsebehov.

REKRYTERING, UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Under 2006 har Säkerhetspolisen satsat på rekrytering, utbild-
ning och kompetensutveckling. Aspirantprogrammet har fortsatt

› › EN VERKSAMHET I UTVECKLING
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– en andra utbildningsomgång startade i september och i decem-
ber påbörjades rekryteringen av ytterligare 30 aspiranter till ett
tredje program. En rad interna utbildningar har genomförts,
bland annat ett tre terminer långt specialisthandläggarprogram
för operativa handläggare. Rekryteringen till en andra omgång
av programmet skedde under hösten 2006. Samtliga medarbetare
vid Säkerhetspolisen kompetensutvecklades dessutom genom en
tredagarskonferens som särskilt betonade resultatkultur, terror-
ismbekämpning och intern samverkan.

FORTSATT UTVECKLING OCH REGERINGSSATSNING 2007
Säkerhetspolisens reformarbete fortsätter under 2007. Det inter-
na utvecklingsarbetet prioriteras även fortsättningsvis med
målet att Säkerhetspolisens verksamhet ska bli ännu effektivare
och nå ännu bättre resultat. Arbetsmetoder, teknik, regional
verksamhet och kompetensen inom IT-säkerhetsområdet är
några av de områden vi satsar på under 2007.

Regeringen tog under 2006 beslut om en satsning på Säker-
hetspolisen. De ser allvarligt på hotet från den internationella
terrorismen samt hot riktade mot demokratin och viktiga sam-
hällsfunktioner och har därför beslutat att tilldela Säkerhets-
polisen de resurser som krävs för att ytterligare stärka verksam-
heten. Det pågående reformarbetet tillsammans med regeringens
satsning innebär stora utmaningar för Säkerhetspolisen under
2007.

ANTALET LIVVAKTER VID SÄKERHETSPOLISEN
2003–2006.

2003 65
2004 95
2005 110
2006 120

Antalet livvakter vid Säkerhetspolisen har nästan för-
dubblats sedan 2003. Anledningen är att såväl
arbetsuppgifterna inom personskyddsverksamheten
som behovet av skyddsåtgärder har ökat sedan mor-
det på utrikesminister Anna Lindh.

ANTALET YTTRANDEN FRÅN SÄKERHETSPOLISEN 
I ASYL-, MEDBORGARSKAPS- OCH VISERINGS-
ÄRENDEN 2005 OCH 2006, I FÖRHÅLLANDE TILL
ANTALET YTTRANDEN DÄR SÄKERHETSPOLISEN
ANSÅG ATT ANSÖKAN SKULLE AVSLÅS.

År 2005 År 2006
Yttranden 4 030 3 557
Föreslagna avslag 61 65

Av de ärenden som Migrationsverket eller Utrikes-
departementet remitterade till Säkerhetspolisen
2005 och 2006 bedömdes 1,5 respektive 1,8 pro-
cent utgöra en säkerhetsrisk mot Sverige.

› › › ›
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menterat de efterfrågade uppgifterna och
därefter överlämnat informationen till un-
derrättelseofficeren. På så sätt kom en ansen-
lig mängd information om SLU:s forskning
och uppgifter om forskarkollegornas person-
liga förhållanden att vidareförmedlas till en
utomstående. Överlämnandet skedde vid ett
antal hemliga möten. Vid dessa möten tog
gästforskaren emot både pengar och andra
gåvor från den ryske underrättelseofficeren. 

SPIONERI GICK INTE ATT BEVISA
Förundersökningen lades ner den 7 april 2006
eftersom de myndigheter som granskade de
utlämnade uppgifterna inte ansåg att röjandet
av dessa innebar någon skada för totalförsvaret
eller för Sveriges säkerhet. Åklagaren kunde
därför inte bevisa att ett spioneribrott hade
begåtts. Den röjda informationen ansågs inte
heller vara företagshemlig. Insamlande av
känsliga personuppgifter är endast straffbart
om gärningen uppnått en viss omfattning.
Säkerhetspolisen kunde avbryta gästforskarens
utlämnande av uppgifter om sina kollegor i
tid. Den juridiska gränsen för brottslig verk-
samhet passerades därför inte i detta avseende.

Den ryske gästforskaren släpptes ur häktet
samma dag som förundersökningen lades ner.
Han blev dock av med sitt uppehållstillstånd i
Sverige. I början av april 2006 förklarade rege-
ringen den ryske underrättelseofficeren perso-
na non grata (PNG), det vill säga icke önskvärd
i landet. Det innebar att han fick sluta sin
tjänst på den ryska ambassaden och åka hem
till Ryssland. Han har heller inte rätt att åter-
vända till Sverige.  

Den 15 februari 2006 grep Säkerhetspolisen
en rysk man som var gästforskare vid SLU.
Gästforskaren var misstänkt för spioneri alter-
nativt grovt företagsspioneri och olovlig un-
derrättelseverksamhet. Gripandet skedde i
centrala Uppsala vid ett möte mellan gästfors-
karen och en rysk underrättelseofficer. Un-
derrättelseofficeren arbetade som diplomat
vid ryska ambassaden i Stockholm. Säkerhets-
polisen hade sedan tidigare identifierat den-
ne som underrättelseofficer vid den ryska
civila underrättelsetjänsten SVR, tidigare KGB.

FORSKNINGS- OCH PERSONUPPGIFTER
UTLÄMNADE
I samband med gripandet genomfördes en
husrannsakan mot den ryske gästforskaren.
Vid denna påträffades skrivna direktiv från
den ryske underrättelseofficeren. Direktiven
beskrev vilka uppgifter gästforskaren skulle
hämta in. Det handlade om information om
den forskning som bedrevs vid den institution
där gästforskaren arbetade samt information
kring namngivna svenska företag inom bio-
teknikområdet. Den ryske underrättelseoffice-
ren var dessutom intresserad av uppgifter om
gästforskarens kollegor. Frågorna om forskar-
kollegorna var mycket detaljerade och handla-
de bland annat om civilstånd, alkoholvanor,
intresse för kvinnor, fritidsintressen, längd
samt hår- och ögonfärg. Syftet med att samla
in dessa uppgifter var troligen att skaffa un-
derlag för att eventuellt kunna värva någon
av dessa personer i framtiden.

I förundersökningen framkom bevis för
att gästforskaren hade hämtat in och doku-

Misstänkt spioneri mot svenskt universitet

En rysk gästforskare blev av med sitt uppehållstillstånd och en rysk underrättelse-
officer med täckbefattning som diplomat blev förklarad som icke önskvärd i landet
efter misstänkt spioneri mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). På uppdrag av den
ryske underrättelseofficeren tog den ryske gästforskaren reda på information om
universitetets forskning och om sina kollegors personliga förhållanden. Uppgifterna
överlämnades sedan till underrättelseofficeren vid en rad hemliga möten.
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attacken. Kommunikén skickades med brev
som hade poststämplats i Sundsvall dagen
innan samt via e-post.

POLITISKT MOTIV BAKOM ATTENTATEN
Säkerhetspolisen konstaterade tidigt i utred-
ningen att tre personer var intressanta. Den
tekniska undersökningen gav stöd för detta.
Den 30 januari 2006 beslutade åklagaren att
anhålla två av dessa på sannolika skäl miss-
tänkta för försök till terroristbrott. Den tred-
je personen anhölls på sannolika skäl miss-
tänkt för förberedelse alternativt stämpling
till terroristbrott.

I utredningen kunde Säkerhetspolisen även
styrka att två av gärningsmännen hade plane-
rat att genomföra en attack mot församlingen
Livets Ord i Uppsala. Motivet misstänks vara
församlingens positiva inställning till Israel.

De tre gärningsmännen bedöms ha agerat
utifrån en politisk inställning snarare än en
religiös övertygelse. De möttes på olika inter-
netforum och höll kontakt via diverse chatt-
rum. De två som låg bakom attacken mot val-
lokalen hade inte träffat varandra personli-
gen före gärningen. 

TERRORISTBROTT ÄNDRADES TILL
MORDBRAND I HOVRÄTTEN
I tingsrätten dömdes en av gärningsmännen
för försök till terroristbrott och stämpling till
terroristbrott. En annan dömdes för medver-
kan till försök till terroristbrott och stämp-
ling till terroristbrott. Den tredje dömdes för
stämpling till terroristbrott. Domarna över-
klagades till Svea hovrätt som ändrade dessa
till försök respektive stämpling till mord-
brand, där två av gärningsmännen dömdes
utifrån den nya rubriceringen medan den
tredje friades helt.

Klockan 00.25 den 15 december 2005 kastade
en gärningsman en så kallad molotovcocktail
mot en lokal i Kista i Stockholm. Vid tidpunk-
ten för attentatet användes lokalen som vallo-
kal för exilirakier i samband med det irakiska
parlamentsvalet. När glasflaskan som inne-
höll bensin kastades mot lokalen krossades
den yttre glasrutan men neddragna persien-
ner stoppade flaskan som fastnade mellan
två rutor. Eldspridningen förhindrades då
bensinen inte hade något material att fästa i.
Två väktare som befann sig inne i byggnaden
hörde glaset krossas varpå de rusade ut och
förhindrade därmed att fler av de flaskor
som stod på marken kastades. Gärnings-
männen flydde springande från platsen.
Ingen person kom till skada. 

Senare samma dag tog svenska dagstid-
ningar och en tv-station emot en skriftlig
kommuniké undertecknad av Tanzim Qaeda’t
Al jihad al Soed som tog på sig ansvaret för

Attentat mot irakisk vallokal i Stockholm 

En lokal som användes i samband med det irakiska parlamentsvalet utsattes 
för en attack i december 2005. Tre gärningsmän med politiska motiv valde att
angripa lokalen med molotovcocktails. Två av männen planerade också ett 
attentat mot en frikyrka i Uppsala. 
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istbrott mot den svenske medborgaren och
hans kamrater. Av denna anledning besluta-
de åklagaren att lägga ner den svenska förun-
dersökningen angående misstanke om förbe-
redelse till terroristbrott den 20 april. Den 10
januari 2007 dömdes den svenske medborga-
ren till fängelse i 15 år och 4 månader av en
domstol i Sarajevo.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETE
Genom en ömsesidig begäran om rättslig
hjälp har utbyte av förundersökningsmateri-
al skett mellan Sverige och Bosnien-Herce-
govina. Svenska myndigheter har bland
annat försett bosnisk åklagare med kopior av
handlingar som beslagtagits hos den svenske
medborgaren i Sverige samt material som
påträffats i samband med analys av hans
dator. Ömsesidig rättslig hjälp har också
getts mellan Danmark och Sverige. Både den
svenske medborgaren och den gripne turkis-
ke medborgaren som är bosatt i Danmark
har haft tät kontakt med ett antal personer i
Danmark. Rättegång mot dessa personer i
Danmark startade den 6 december 2006.
Dom beräknas falla i februari 2007.

Den 19 oktober 2005 greps en svensk med-
borgare i Sarajevo misstänkt för förberedelse
till terroristbrott. Han greps tillsammans
med en turkisk medborgare som är bosatt i
Danmark. Vid gripandet höll den svenske
medborgaren på att kavla ut sprängdeg till
platta ark som han svepte in i plastfolie. I
ena byxfickan hade han ett videoband med
instruktioner om hur man tillverkar en tids-
inställd bomb. I den lägenhet där svensken
greps påträffades även 30 kilo sprängmedel
och en laddad pistol.

SVENSK FÖRUNDERSÖKNING
Efter gripandet inleddes en svensk förunder-
sökning för att klara ut om de gripna hade
planerat att utföra terroristbrott i eller från
Sverige. Utredningen visade att den gripne
svensken kom i kontakt med dem han åtala-
des tillsammans med i samband med en resa
till släktingar i Sarajevo. Den visade också att
han kort före sin andra resa till Sarajevo
hade beställt militär utrustning och hand-
böcker via internet. I svenskens dator påträf-
fades en utrustningslista av militär karaktär
och ett muslimskt testamente.

Tillsammans med svensk åklagare besökte
Säkerhetspolisen Sarajevo för att förhöra den
gripne svensken. I samband med detta delgav
åklagaren honom misstanke om förberedelse
till terroristbrott. Under tiden april till okto-
ber 2005 misstänks svensken för att, tillsam-
mans med andra, ha planerat och förberett
att genomföra terroristattentat. Avsikten var
att destabilisera eller förstöra grundläggande
politiska och sociala strukturer i Bosnien-
Hercegovina. Planeringen har skett i Sverige,
Danmark och Bosnien-Hercegovina. 

Den 13 april 2006 godkände domstolen i
Bosnien-Hercegovina åtalet avseende terror-

Svensk medborgare åtalad för 
terroristbrott i Bosnien-Hercegovina
En svensk medborgare har gripits och åtalats för terroristbrott i Bosnien-
Hercegovina. Han misstänks ha planerat och förberett ett terrorattentat mot 
politiska och sociala strukturer i landet. Planeringen av attentatet misstänks ha
skett från flera länder, däribland Sverige. En svensk utredning har genomförts och
rättsligt samarbete med både Danmark och Bosnien-Hercegovina har förekommit.
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därmed trygga säkerheten. Arbetet låg bland
annat till grund för personskyddsinsatser
under valrörelsen.

CENTERPARTIET UTSATT FÖR 
SKADEGÖRELSE 
Under valrörelsen genomfördes ett antal aktio-
ner mot Centerpartiet i Osynliga partiets namn,
bland annat utsattes ett antal partilokaler runt
om i landet för skadegörelse. Aktionerna var
en protest mot Centerpartiets förslag om för-
ändringar i anställningsskyddet för unga. 

Aktionerna mot Centerpartiet medförde
att Säkerhetspolisen satte in skyddsåtgärder
kring partiet och partiledaren. Flera förun-
dersökningar bedrevs också för att utreda de
brott som hade begåtts. 

Kampanjen Osynliga partiet lanserades våren
2006. Det var den autonoma miljön som stod
bakom kampanjen. Osynliga partiet kandidera-
de aldrig i valen till riksdag, kommun eller
landsting utan tanken med kampanjen var
att samla protester mot valrörelsen under ett
gemensamt namn. 

Ett flertal grupper och nätverk inom den
autonoma miljön genomförde aktioner i
Osynliga partiets namn. Oftast rörde det sig
om fredliga protester i samband med politi-
ska torgmöten eller liknande. Vid ett antal
aktioner begicks också brott som våldsamt
upplopp, grov skadegörelse och olaga hot.

Säkerhetspolisen bedrev underrättelsear-
bete mot extremistmiljöerna under hela val-
rörelsen för att kunna förhindra brott och

Osynliga partiet – en protest mot valrörelsen

Under ett gemensamt kampanjnamn – Osynliga partiet – protesterade den 
autonoma miljön mot valrörelsen. Aktivisterna använde sig både av fredliga och
brottsliga metoder. Säkerhetspolisen utredde de brott som begicks och satte in
skyddsåtgärder för att trygga valrörelsen.
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ranganställdas dåliga arbetsvillkor. De perso-
ner som stod bakom attentatet tillhörde Afa
Skaraborg.

Ett annat attentat som Afa Skaraborg tagit
på sig är brandattentatet mot Nationalsocia-
listisk Fronts partigård i Tråvad på julafton
2005. Under en husrannsakan hos en av
ledarna i Afa Skaraborg påträffades peppar-
spray, yxor, kolsyrepistoler, brandfarlig väts-
ka och sprängmedel.

TOTALT 16 ÅTALADE OCH 2 DÖMDA
De utredningar som genomfördes ledde fram
till att 16 personer åtalades vid Göteborgs
tingsrätt våren 2006 varav två dömdes för att
ha tillverkat och placerat brandbomben på
McDonalds i Nyköping. Domen överklagades
och hovrättsförhandlingarna inleddes i
december 2006. De rättsliga åtgärderna har
lett till att aktiviteten från Afa Skaraborg har
minskat påtagligt.

Inom den autonoma miljön är en av de grup-
per som har utmärkt sig under 2006 Afa
(Antifascistisk aktion) Skaraborg. Säkerhets-
polisen och polismyndigheten i Västra Göta-
land har i ett nära samarbete utrett ett tret-
tiotal ouppklarade brott med koppling till
Afa Skaraborg och den autonoma miljön.
Den lokala polismyndigheten ansvarade för
utredningarna. Säkerhetspolisen bidrog
bland annat med teknisk undersökning av
beslagtagna datorer, biträde vid husrann-
sakan, analys och underrättelseinformation.

BRANDBOMB PÅ MCDONALDS
Den 4 februari 2006 hittades en brandbomb
under takplattorna på en av toaletterna på
McDonalds i Nyköping och polis larmades.
Fyra dagar senare fick TT och Södermanlands
Nyheter ett pressmeddelande där McFucker-
group tog på sig ansvaret för attentatet. Syftet
angavs vara att uppmärksamma de restau-

16 vänsterextremister åtalade 
efter samarbete kring ouppklarade brott

Ett trettiotal ouppklarade brott i Västra Götaland hade koppling till den 
autonoma miljön. Attentatet mot Nationalsocialistisk Fronts partigård i Tråvad 
och mot McDonalds i Nyköping ledde till ett nära samarbete mellan den lokala
polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Efter ett par månaders arbete kunde 
16 personer åtalas.
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MISSNÖJE MED POLISINSATS 
Orsaken till attacken var ett missnöje med
polisens beslut om ett rättsligt ingripande
mot webbplatsen Pirate Bay och dåvarande
justitieministern Thomas Bodströms ställ-
ningstagande i frågan. Tillslaget gjordes då
det fanns misstanke om att Pirate Bay tillhan-
dahöll länkar till upphovsrättsskyddat mate-
rial som hade kopierats olagligt, utan att
upphovsmännen fick ekonomisk ersättning. 

INITIATIVTAGAREN ÄR INTE IDENTIFIERAD
Säkerhetspolisen utredde attacken i samarbe-
te med Rikskriminalpolisens IT-brottsrotel. Ett
stort antal av de personer som medverkade i
attacken har identifierats. Det har dock inte
gått att bevisa vem som initierade den vilket
resulterade i att förundersökningen lades ner.

Natten mellan den 3 och 4 juni var det inte
möjligt att ta del av viktig samhällsinforma-
tion via Regeringskansliets webbplats. Anled-
ningen var att en distribuerad överbelast-
ningsattack, så kallad ddos-attack, genom-
fördes. Attacken gick till på så sätt att ett
stort antal personer var inne på webbplatsen
samtidigt och hämtade hem bilder på till
exempel statsråd och regeringsbyggnader.
Bilderna var av relativt stort format och
hämtningen gjordes med hjälp av en pro-
gramvara som kunde upprepa åtgärden ett
oändligt antal gånger. Den stora belastningen
omöjliggjorde all annan trafik till och från
webbplatsen. 

Polisens och Socialdemokraternas webb-
platser utsattes för andra former av IT-attack-
er vid ungefär samma tidpunkt.

Regeringskansliets webbplats slogs ut 

Missnöje med justitieministern och Polisen ledde till att Regeringskansliets
webbplats attackerades i början av juni. Med hjälp av en speciell programvara
hämtade ett stort antal personer upprepade gånger hem ett antal bilder i större
format. Detta medförde att all annan trafik slogs ut och att besök omöjliggjordes.
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om kvalificerade IT-hot är låg, och den kun-
skap som krävs för att upptäcka attacker är
begränsad. Säkerhetspolisens bedömning är
att hoten kommer att öka kraftigt i fram-
tiden och att det behövs samordnade natio-
nella resurser för att bemöta dessa hot.

Informationssäkerheten och IT-säkerheten
vid myndigheter och företag är många gång-
er eftersatt. Känslig information hanteras i
IT-system med externa anslutningar som inte
är tillräckligt säkra, vilket gör det möjligt att
komma åt intern – och i vissa fall hemlig –
information utifrån. 

Myndigheter och företag kopplar också
samman olika typer av nätverk vilket gör det
svårt att få en helhetsbild. Det blir då svårt
att bedöma sekretessnivån för den samlade
informationsmängden i systemet – något
som de myndigheter och företag som omfat-
tas av säkerhetsskyddslagstiftningen är skyl-
diga att göra. Det händer också att myndig-
heter och företag klassificerar ner informa-
tion, det vill säga ger den en lägre sekretess-
nivå. På så sätt förenklas kommunikationen
och man undviker dessutom kostsamma och
tidskrävande investeringar i det säkerhets-
skydd som krävs för att skydda informatio-
nen.

MYNDIGHETER HAR UTSATTS 
FÖR DATAINTRÅNG
Samhällsviktiga myndigheter har utsatts för
avancerade dataintrångsförsök under 2006.
Ett fåtal intrångsförsök har dessutom lyck-
ats. Avancerade dataintrång är mycket svåra
att upptäcka, de kan inte alltid avslöjas av
vanliga säkerhetssystem som till exempel
brandväggar och antivirusprogram. Konse-
kvenserna kan bli allvarliga för vissa verk-
samheter – och de kan även påverka rikets
säkerhet.

KVALIFICERADE IT-HOT SVÅRA 
ATT UPPTÄCKA
Brister i IT-säkerheten beror oftast på brist-
ande kompetens och slarv. Medvetenheten

Brister i myndigheters säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen arbetar med tillsyn av säkerhetsskydd. De kontroller som 
genomfördes under 2006 visade bland annat att det finns brister i myndigheters
och företags informations- och IT-säkerhet. Dessa brister kan få konsekvenser för
såväl myndigheterna som rikets säkerhet. 

BRISTER VID KONTROLLERADE 
MYNDIGHETER OCH FÖRETAG 2006:
• Det finns brister i kunskapen om vad

begreppet rikets säkerhet innebär.

• Det finns brister i kunskapen om säker-
hetsskyddslagstiftningen och hur denna
ska tolkas.

• Säkerhetsanalys saknas, är ofullständig
eller behöver kompletteras.

• Säkerhetsskyddsorganisationen är svag
eller obefintlig.

• Det finns brister i informationsklassifice-
riningen och i hanteringen av sekretess
med hänsyn till rikets säkerhet. Till exem-
pel har fastställda styrdokument om infor-
mationssäkerhet saknats.

• Styrdokument och interna föreskrifter inom
IT-området saknas.

• Utbildning i säkerhetsskydd för de medar-
betare som hanterar hemliga uppgifter i
IT-miljö saknas.

• Regelbundna utbildningar i IT-säkerhet för
samtliga medarbetare saknas.

• Hemliga uppgifter förekommer i öppna
datornätverk som är anslutna till internet.
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SÄKERHET I DATANÄTVERK
I Säkerhetspolisens rådgivande arbete gente-
mot Regeringskansliet har fokus legat på
informationssäkerhet i IT-miljö. Arbetet har
syftat till att förbättra säkerheten i Reg-
eringskansliets interna datornätverk RK-lan.
Rådgivning när det gäller IT-säkerhet har
kompletterats med rådgivning om informa-
tionsklassning, informationssäkerhetsstra-
tegi och föreskrifter om säkerhetsskydd. I
arbetet med Regeringskansliets IT-miljö har
vi samverkat med Försvarets radioanstalt.

Regeringskansliets projekt Nya Klara är ett
omfattande ombyggnads- och renoveringspro-
jekt som berör nästan samtliga av Reg-
eringskansliets byggnader. Arbetet beräknas
vara färdigt 2012. Säkerhetspolisen deltar
som rådgivare i projektet. Vår roll är att bidra
till ett väl avvägt och flexibelt säkerhets-
skydd. Skyddet ska dessutom vara tidsenligt
och utgå från aktuell hotbildsbedömning. 

Under 2006 har vi främst arbetat med råd-
givning inom delprojektet Blåmannen, som
handlar om ombyggnation av en ny fastighet.

Rådgivning ska säkra 
Regeringskansliets personal och information

Säkerhetspolisen arbetar med rådgivning kring säkerhetsskydd. Under 2006 har
rådgivningen till Regeringskansliet varit särskilt prioriterad och fokus har legat på
IT-säkerhet. Vi har också deltagit i ett omfattande ombyggnadsprojekt där vi har
bidragit med råd om fysiskt skydd.
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organisationen European Space Agency (ESA) –
håller på att revideras. Under 2006 har EU:s
bestämmelser setts över, där de bland annat
har jämförts med motsvarande bestämmel-
ser inom ESA och Nato. NSA har överlämnat
resultaten av översynen till Justitiedeparte-
mentet för en eventuell förändring av den
svenska lagstiftningen. Den svenska synen på
bestämmelserna har också framförts till EU:s
säkerhetskommitté.

INSPEKTIONER I ANDRA 
MEDLEMSLÄNDER
Europeiska rådet genomför i samarbete med
Europeiska kommissionen säkerhetsinspek-
tioner av medlemsländer, mellanstatliga
organisationer och så kallat tredje land. Med-
lemsländernas NSA har möjlighet och upp-
manas att aktivt delta i dessa inspektioner.
Säkerhetspolisen har deltagit vid inspektio-
ner i Estland och vid ESA.

Säkerhetspolisen deltar i arbetet med att
skydda informationen inom den Europeiska
unionen (EU). Enligt EU:s säkerhetsbestäm-
melser ska medlemsländerna inrätta en
National Security Authority (NSA), som ska ha
till uppgift att bevaka EU:s intressen av att
skydda dess information. Svenska NSA är pla-
cerat vid Regeringskansliet, och arbetet leds
av Utrikesdepartementets sekretariat för
säkerhet, sekretess och beredskap. Säkerhets-
polisen har deltagit i NSA:s arbete sedan star-
ten 1998. Säkerhetspolisen deltog aktivt i till-
komsten av EU:s säkerhetsbestämmelser som
antogs 2001. I mars 2003 fattade regeringen
ett formellt beslut om att vi även fortsätt-
ningsvis skulle bidra med våra expertkunska-
per till NSA:s arbete. 

REVIDERING AV BESTÄMMELSER
EU:s säkerhetsbestämmelser – liksom säker-
hetsbestämmelserna för den mellanstatliga

Säkerhetspolisen deltar i arbetet 
med att säkra EU:s information 

Europeiska unionen har information som måste säkras och medlemsländerna är
skyldiga att delta i detta arbete. Det svenska säkerhetsarbetet leds av Utrikes-
departementet. Säkerhetspolisen har en aktiv roll i det svenska arbetet, både vad
gäller inspektioner och utformning av bestämmelser.



SÄKERHETSPOLISEN 2006 • 43

INTERNATIONELLT SAMARBETE 
AVGÖRANDE
Det krävs ett tätt internationellt samarbete för
att exportkontrollen ska bli effektiv. Länder
som har intressanta produkter eller intressant
teknik samverkar genom olika kontrollregimer
för att upprätta gemensamma och säkra regel-
verk för export. Sedan några år finns det också
ett internationellt samarbete kring kontroll av
transporter landvägen, till sjöss och i luften.
Länderna samarbetar även genom att utbyta
erfarenheter och information.

UNDERRÄTTELSER OCH INFORMATION
I Sverige bedrivs exportkontrollen genom
nära samverkan mellan myndigheter. Säker-
hetspolisen ansvarar för att samla in under-
rättelser om misstänkta brott mot exportkon-
trollen. De underrättelser vi får in delger vi
tillsynsmyndigheterna, främst Inspektionen
för strategiska produkter och Tullverket men
även Statens kärnkraftinspektion. Säkerhets-
polisen arbetar också med information och
rådgivning till företag och högskolor. Under
2006 har Säkerhetspolisen i samarbete med
berörda myndigheter riktat särskilt intresse
mot företag som agerar mellanhänder åt
misstänkta anskaffningsföretag.  

Den svenska exportkontrollen skärptes under
2006 på grund av Nordkoreas missil- och
kärntester och frågetecken kring Irans uran-
anrikning. Irans agerande ledde till skarpt
formulerade resolutioner i FN:s säkerhetsråd
som uppmanar medlemsländerna att vara
extra vaksamma vid export av produkter
med dubbla användningsområden till Iran,
det vill säga produkter som kan användas i
produktion av både civila produkter och
massförstörelsevapen. En FN-resolution gör
att det sedan hösten 2006 i praktiken råder
ett internationellt förbud på export av denna
typ av produkter till Nordkorea. 

I Europa har det sedan länge funnits ett
mönster i hur anskaffningen av produkter
med dubbla användningsområden till miss-
tänkta massförstörelsevapenprogram går till.
Produktförfrågningar och inköp går genom
stora inköpsorganisationer i anskaffnings-
länderna eller genom täckföretag som
ibland finns i angränsande länder. Produk-
tens slutanvändare, som ska anges i export-
tillståndsansökan, är ofta en större koncern
med både civil och militär tillverkning. Det
gör att det blir mycket svårt att avgöra om
produkten ska användas i civilt eller militärt
syfte.

Skärpt exportkontroll för produkter 
som kan användas i massförstörelsevapen

Internationellt sett var 2006 ett turbulent år. En fortsatt osäkerhet kring Irans och
Nordkoreas vapenprogram fick FN att agera och resolutioner i FN:s säkerhetsråd
ledde till skärpt exportkontroll i ett flertal länder, däribland Sverige. Säkerhets-
polisens arbete inriktades under året på att informera spetsteknikföretag om risk-
erna och mot företag som agerar mellanhänder.  
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samhetsår och varje evenemang bedömdes
individuellt. Det intensiva arbetet ställde sär-
skilda krav på medarbetare vid såväl Säker-
hetspolisen som övriga polismyndigheter.

SKYDDSÅTGÄRDER EFTER 
REGERINGSSKIFTE
Valresultatet innebar att Sverige fick en ny
regering för första gången på tolv år. Under
hösten har detta skifte inneburit en ökad
belastning och utmaning för Säkerhetspolis-
en, där hoten mot personerna i både den
avgående och tillträdande regeringen har
bedömts. Skyddsåtgärder som inte längre
behövts har monterats ner eller avvecklats.
För de tillträdande statsråden har det omvän-
da skett, det vill säga att nödvändiga skydds-
åtgärder har vidtagits. Säkerhetspolisen har
också kontaktat alla nya statsråd och vid per-
sonliga samtal har vi informerat dem om
deras egna personliga säkerhet. Vid dessa
samtal får statsråden en kontaktperson vid
Säkerhetspolisen samt information om vår
hotbildsbedömning och vilka säkerhetshöj-
ande åtgärder som är aktuella. 

Ett stort antal av de personer Säkerhets-
polisen har ett säkerhetsansvar för var aktiva
i valrörelsen – statsministern, statsråden,
partiledarna för riksdagspartierna och riks-
dagens ledamöter. Säkerhetspolisen arbetade
intensivt för att dessa personer skulle kunna
genomföra valrörelsen på ett tryggt och
säkert sätt. Arbetet skedde i nära samarbete
med samtliga polismyndigheter i landet.
Polismyndigheterna ansvarade för distans-
skyddet, vilket bland annat omfattade uni-
formerad platsbevakning. 

TRYGG OCH SÄKER VALRÖRELSE
Planeringen inför valrörelsen startade redan
våren 2005. Den lade grunden till att valrörel-
sen kunde genomföras under trygga och säkra
former, utan allvarligare incidenter.

Hösten 2005 gjordes en långsiktig bedöm-
ning av hoten, och från och med april 2006
intensifierades arbetet och den särskilda val-
organisation som bildats togs i bruk. Belast-
ningen på valorganisationen var mycket hög
– under augusti och september hanterade
den fler ärenden än under ett normalt verk-

Valrörelsen och valresultatet 
innebar stora utmaningar för Säkerhetspolisen

Hotet mot de personer vars säkerhet Säkerhetspolisen ansvarar för ökade under
valrörelsen. För att dessa personer skulle kunna genomföra sina åtaganden under
trygga och säkra former intensifierade vi vårt arbete. Arbetet genomfördes i sam-
arbete med landets polismyndigheter och var det största enskilda evenemanget för
svensk polis under 2006.
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att öka under 2007 då ytterligare 20 personer
ska rekryteras.

Säkerhetspolisen arbetar också med att
utveckla arbetsmetoderna för personskydds-
arbetet. En omfattande översyn har pågått
under 2006, vilken beräknas vara klar i mit-
ten av 2007. Översynen syftar till att ytter-
ligare effektivisera arbetet och skapa mer
flexibla skyddsåtgärder.

Säkerhetspolisens personskyddsarbete har
utvecklats mycket sedan mordet på utrikes-
minister Anna Lindh 2003. Uppdraget från
regeringen har utvidgats och behovet av
skyddsåtgärder har ökat. Detta har bland
annat medfört att antalet livvakter har för-
dubblats. År 2003 var 65 livvakter anställda
vid Säkerhetspolisen, under 2006 var motsva-
rande siffra 120. Antalet livvakter fortsätter

Personskyddsverksamheten utvecklas och förstärks

Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säkerhet och 
säkerheten vid statsbesök. Hot och risker för de enskilda personerna och besöken
bedöms. Skyddsåtgärder planeras och vidtas. Arbetet pågår ständigt – varje dag,
dygnet runt.
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Säkerhetspolisens kansli för Samverkans-
rådet mot terrorism har under 2006 deltagit
i planeringen och genomförandet av ett
antal övningar både i Sverige och utomlands.
Den 16–17 maj deltog kansliet i Regerings-
kansliets årliga övning, som handlade om ett
terroristattentat. Den 19–21 september ägde
en nordisk samverkansövning om terrorism
rum i Danmark. Samtliga nordiska länder –
Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island
– medverkade i övningen, och Samverkans-
rådets kansli var även med i planeringsarbe-
tet. Rådets kansli deltar också i planeringen
samt utformningen av scenariot för SAMÖ
2007. Denna övning kommer att genomföras
under våren 2007 och är en samverkans-
övning för Mälardalsregionen där Regerings-
kansliet samt berörda myndigheter och kom-
muner medverkar.

GEMENSAM BEDÖMNING 
AV HOTET MOT SVERIGE
Den 11 augusti kallade Säkerhetspolisen
samtliga medlemmar i Samverkansrådet mot
terrorism till ett extra möte. Anledningen
var gripandet av misstänkta terrorister i
Storbritannien dagen innan samt det hot
som fanns mot brittiska och amerikanska
flygbolag. På mötet diskuterades det inträff-
ade samt vilka konsekvenser det hade för
svensk del. Samverkansrådets gemensamma
bedömning var att händelsen inte innebar
något ökat hot mot Sverige eller svenska
intressen. Denna bedömning meddelades via
Säkerhetspolisens webbplats samt i form av
ett gemensamt pressmeddelande.

Terrorismbekämpning är en 
gemensam fråga i Sverige och Norden

Det nationella och internationella samarbetet har stor betydelse för arbetet med
att bekämpa terrorism. Samverkansrådet mot terrorism har en viktig roll för att
skapa kontakter mellan svenska myndigheter, men även med myndigheter och
organisationer utomlands. Samarbetet sker till exempel genom gemensamma 
ageranden vid särskilda händelser.

SÄKERHETSPOLISEN ÄR INITIATIV-
TAGARE OCH SAMMANKALLANDE 
I SAMVERKANSRÅDET MOT 
TERRORISM SOM BESTÅR AV 
FÖLJANDE MYNDIGHETER:

• Ekobrottsmyndigheten

• Försvarets radioanstalt

• Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten

• Krisberedskapsmyndigheten

• Kustbevakningen

• Migrationsverket

• Rikspolisstyrelsen

• Säkerhetspolisen

• Totalförsvarets forskningsinstitut

• Tullverket

• Åklagarmyndigheten
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SÄKERHETSPOLISEN ÄR INITIATIVTAGARE OCH SAMMANKALLANDE I
SAMVERKANSRÅDET MOT TERRORISM SOM BESTÅR AV FÖLJANDE MYNDIGHETER:

• Ekobrottsmyndigheten

• Försvarets radioanstalt

• Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

• Krisberedskapsmyndigheten

• Kustbevakningen

• Migrationsverket

• Rikspolisstyrelsen

• Totalförsvarets forskningsinstitut

• Tullverket

• Åklagarmyndigheten

• Hemliga uppgifter förekommer i öppna dator-
nätverk som är anslutna till Internet.
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HANDLÄGGARE KOMPETENSUTVECKLAS
Säkerhetspolisens första specialisthandlägg-
are var färdigutbildade i januari 2007. Hand-
läggare från verksamhetsområdena kontra-
spionage, kontraterrorism, författningsskydd
och säkerhetsskydd har under tre terminer
genomgått ett särskilt utbildningsprogram –
specialisthandläggarprogrammet. Program-
met innehåller bland annat universitetskurs-
er i kulturvetenskap och statskunskap samt
praktiska övningar i krishantering och ledar-
skap. Våren 2007 påbörjar 37 nya handlägg-
are sin utbildning.

Säkerhetspolisens aspirantprogram syftar till
att genom en bredare kompetensutbildning
långsiktigt säkerställa bemanningen av hand-
läggare inom den operativa verksamheten.
Efter genomgången utbildning placeras aspir-
anterna som handläggare vid någon av enhe-
terna för kontraspionage, kontraterrorism
eller författningsskydd.

Inför den tredje utbildningsomgången har
en del förändringar genomförts. Utbildningen
har kortats ner från tre till två terminer, cirka
30 aspiranter kommer att antas i stället för 20
och praktikperioderna har kortats ner till sam-
manlagt 12 veckor. Förändringarna baseras på
erfarenheter från de två tidigare programmen.

Säkerhetspolisen satsar på kompetensutveckling 

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på Säkerhetspolisen. För att kunna
möta dessa krav satsar vi bland annat på kompetensutveckling. Under 2007 startar
två utbildningar dels en tredje omgång av aspirantprogrammet, dels en andra
omgång av specialisthandläggarprogrammet. 
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Säkerhetspolisen skyddar framgångsrikt Sveriges
säkerhet mot brottsliga angrepp. Vi värnar därmed
den svenska demokratin och dess institutioner, med-
borgarnas grundläggande fri- och rättigheter samt
den nationella säkerheten.

Box 8304

104 20 Stockholm

tfn 08-401 26 00

fax 08-401 48 65

e-post sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

www.sakerhetspolisen.se


